
Wymagania edukacyjne z historii w klasie VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  

w Mikołajowicach w roku szkolnym 2022/2023 

Ocena celująca  

Uczeń charakteryzuje się erudycyjną wiedzą wychodząc poza program oraz znajomością literatury historycznej. 

Trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentować i uzasadniać własne 

stanowisko. Dogłębnie zna mapy. Samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne oraz źródła 

historyczne. Wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen. Czerpie z różnych źródeł informacji. 

Aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 Ocena bardzo dobra  

Uczeń szczegółowo przedstawia wydarzenia i procesy historyczne. Rozumie i bezbłędnie stosuje terminologię 

historyczną. Dostrzega i uzasadnia związki przyczynowo – skutkowe i czasowo – przestrzenne. Potrafi samodzielnie 

oceniać wydarzenia, zjawiska historyczne i postaci, wysnuwa wnioski. Doskonale zna mapę. Umiejętnie interpretuje 

źródła historyczne. Posiada umiejętność porównywania różnych opinii, poglądów i ocen, rozróżniania informacji od 

komentarzy. Umie zestawiać i przedstawiać sprzeczne racje. Wykazuje zainteresowanie problematyką historyczną, 

samodzielnie poszerza wiedzę, bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań, a także samodzielnie się 

ich podejmuje.  

Ocena dobra  

Uczeń przedstawia materiał rzeczowy bez poważniejszych błędów. Ukazuje większość związków i relacji pomiędzy 

faktami i wydarzeniami, ale nie w pełni poprawnie. Umie odtwórczo, ale logicznie formułować oceny i wnioski oraz 

interpretować fakty i zjawiska historyczne. Z drobnymi błędami potrafi je umiejscowić w czasie i przestrzeni. 

Opanował w stopniu dobrym znajomość mapy. Poprawnie interpretuje źródła historyczne. Wykazuje aktywność na 

zajęciach. 

Ocena dostateczna             

Uczeń wykazuje się znajomością podstawowych wiadomości historycznych, ograniczoną umiejętnością ich analizy 

przyczynowo – skutkowej. W niewielkim stopniu podejmuje próbę oceny wydarzeń i zjawisk historycznych.  

W zakresie podstawowym operuje czasem i przestrzenią. Przeciętnie opanował znajomość mapy i analizę źródeł 

historycznych. Poprawnie stosuje część terminologii.  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce potrafi przy pomocy nauczyciela opanować 

wiadomości i umiejętności konieczne, istotne dla dalszego etapu kształcenia. Formułuje powierzchowne wnioski  

i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci, wykazuje niewielką znajomość chronologii i terminologii oraz błędnie 

lokalizuje fakty historyczne w przestrzeni. Bardzo słabo opanował znajomość mapy i umiejętność analizy źródeł 

historycznych.  

II. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia  

1. Uczeń może być oceniany podczas lekcji poprzez:  

a) Sprawdziany – sprawdzające wiedzę z dużego zakresu materiału (najczęściej dział) trwające całą godzinę 

lekcyjną, zapowiadane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.  

b) Kartkówki – zapowiedziane lub niezapowiedziane. Obejmują zakres materiału z trzech ostatnich jednostek 

tematycznych. Trwa nie dłużej niż 15 minut.  

c) Odpowiedź ustna – obejmuje zakres trzech ostatnich jednostek tematycznych  

d) Zaangażowanie ucznia na lekcji. Za zaangażowanie podczas jednej lekcji uczeń może być nagrodzony „+”. Za 

uzyskanie 5 „+” uczeń uzyskuję ocenę bardzo dobrą. 

e) Projekt, praca z tekstem źródłowym, praca z atlasem (mapą, planem, globusem)  

f) Wypracowanie pisemne na zadany temat – uczeń może dobrowolnie przystąpić do referatu na ustalony 

 z nauczycielem temat. Referat powinien być przedstawiony na lekcji przez ucznia oraz oddany w formie pisemnej 

nauczycielowi.  

 



III. Ocena śródroczna i końcowa  

1. Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

IV. Przekazywanie informacji o postępach ucznia  

1. Informacje o ocenach ucznia są jawne i przekazywane mu na bieżąco podczas zajęć.  

2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, wypracowania i prace pisemne inne niż te w zeszycie ucznia pozostają  

w szkole pod opieką nauczyciela przedmiotu. Wgląd do nich jest możliwy po uzgodnieniu z nauczycielem. Można 

mieć wgląd tylko do pracy dziecka.  

V. Tryb odwołania się od oceny rocznej reguluje Statut Szkoły. 

VI. Skala procentowa oceniania prac pisemnych podana jest w Statucie Szkoły.  

VII. Pozostałe informacje 

1. Uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji zeszytu, podręcznika i innych wymaganych materiałów.  

2. Uczeń ma prawo raz poprawić ocenę: niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną przez dwa tygodnie od otrzymania danej 

oceny. Termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. Po upływie dwóch tygodni uczeń traci  możliwość poprawy. 

  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DOSTĘPNE U NAUCZYCIELA LUB NA STRONIE 

INTERNETOWEJ SZKOŁY. 

 

Potwierdzam zapoznanie z wymaganiami i trybem odwołania od oceny: 

        

 


